
 

Jämförelse mellan olika platser med VIRTUE-rack  
Följande dokument är föreslag på lektionsplaner i ett VIRTUE-projekt. Metodik, analys av påväxt på 
VIRTUE-skivor, beräkningar av biologisk mångfald, diagram över hur man presenterar resultat och 
diskussion av resultat ingår. 

Jämförelse av olika platser med VIRTUE-rack 
Detta undervisningspaket har utformats för skolparterna i VIRTUEs Erasmusprojekt, men kan 
naturligtvis användas av andra skolor.  
De är avsedda att användas som en guide för att genomföra jämförelsestudier av olika VIRTUE-rack 
och ett försök att standardisera metoden för att göra jämförelserna meningsfulla. 

Innehåll: 

1. Bestäm de gemensamma aktiviteterna / ämnena 

Jämförelse av påväxtsamhällen på tre olika platser, två i Östersjön och ett i Medelhavet kommer att 
genomföras. För att genomföra detta, kommer tre skolor, en i varje land (Sverige, Tyskland och 
Spanien) samtidigt att sätta ut VIRTUE-rack i havet i respektive närområde. För att kunna göra 
validerade jämförelser, måste en standardiserad metodik användas. 

Följande parametrar kommer att jämföras: 

• Sammansättning av ett påväxtsamhälle för de arter som finns på skivorna 

• Den biologiska mångfalden i respektive samhälle 

• Samhällenas struktur avseende förekomsten av funktionella grupper  
(se beskrivning under Planscher för artidentifiering) 

• Biomassa 

 

2. Material som behövs: 

• Skivorna, som ska användas, ska vara nya eller  
väl rengjorda (Se instruktioner under  
Smarta tips och förbättringar).  

• Racken består av runda, CD-liknande skivor som monteras  
två och två på ett rep. Detaljerade  bygginstruktioner finns under  
Bygg ett VIRTUE-rack.   

• Ekolod 
• Kamera, mikroskopkamera eller usb-mikroskop 
• Mikroskop, Stereolupp 

 

Ett VIRTUE-rack 

 

 

https://www.virtue-s.eu/sv/svenskt-innehall/planscher-artidentifiering
https://www.virtue-s.eu/sv/svenskt-innehall/smarta-tips-och-forbattringar
https://www.virtue-s.eu/sv/svenskt-innehall/bygg-ett-virtue-rack


3. Beskrivning av experimenten: 

Sätta ut VIRTUE-rack 

• För varje plats kommer två rack, som vardera består av 2x5 skivor, att placeras ut. 

• För att minimera effekten av tidvatten, kommer racken att placeras ut på samma avstånd från 
botten. 

• Först bestäms platsens djup med hjälp av ett ekolod. Alternativt, om platsen är grund, kan du 
använda en lång pinne för att bestämma platsens djup. Om platsen är djupare, använd ett rep 
märkt med mätintervaller. Fäst en vikt längst ned på repet och sänk ned det till botten. 

• Montera rackets nedersta skivor 1,5 meter från botten. För att förhindra att predatorer (vanligtvis 
sjöstjärnor) tar sig upp för repet, var noga med att vikten på racket inte når ned till botten. 

 

När ska man placera ut racken? 

• Experimenten startas samtidigt. Alla rack ska placeras ut mellan slutet av mars till slutet av första 
veckan i april. 

• Racken tas upp 8-9 veckor senare. 

 

Utvärdering av påväxten på skivorna 

• Undersök skivorna visuellt eventuellt med hjälp av ett förstoringsglas. 
• Försök att identifiera så många organismer som möjligt utan att använda ett mikroskop. 
• Uppskatta visuellt procentandelen påväxt skivan. 
• Om möjligt, beräkna procentandelen enskilda arter eller artgrupper. 
• Här kan ett rutnät vara till hjälp. Placera detta ovanpå skivan. 
• Ta först bilder på hela skivan. 
• Märk skivorna korrekt: Nr 1, 2 etc. och vilken som är den övre respektive den nedre. 
• Var noga med att placera en linjal eller någon annan referensskala bredvid skivan när du 
fotograferar. 
• Ta bilder med skivorna nedsänkta i vatten. Detta är viktigt speciellt om det finns en tjock algpåväxt 
på skivan. 
• Se till att det inte finns någon ljusreflektion (från taklampor, ljusa fönster etc) på vattenytan när du 
tar bilderna. 
• Se till att det finns tillräckligt med kontrast mellan bakgrunden och det objekt du vill analysera. 
• Ta även bilder på undersidan av skivorna. 

 

Mikroskopfotografering 

• Placera respektive skiva under stereoluppen. Skivan ska vara helt vattentäckt. 
• Undersök skivorna först med den lägsta förstoringsgraden och försök att identifiera  
de vanligaste arterna du ser. 
• Bestäm vilken förstoring som ska användas. 
• Ta bilder av definierade områden på skivorna. 
• Var noga med att fotografera en referensskala för varje förstoring du använder. 

  



4. Aktiviter 

Komponent 1 

Mätning av fysikalisk-kemiska faktorer 
• Temperatur- och salthaltsmätningar av ytvattnet på rackplatsen är obligatoriskt. Dessa skall 
åtminstone mätas i början och i slutet av undersökningsperioden. Temperaturen mäts med en 
termometer och salthalten med en refraktometer. 

• Andra parametrar som också kan också mätas (med): pH (pH-mätare), grumlighet (Secchiskiva), 
syrgashalt (titrering eller multimeter), syremättnad (multimeter), klorofyllkoncentrationer 
(fotometri), näringskoncentrationer (testkit eller fotometri): 
Se även Sea Water Parameters. 

Komponent 2 

Fotografisk dokumentation av installationsplatsen 
• Fotografier av området runt rackplatserna skall tas.  
Platsens egenskaper dokumenteras, exempelvis: 

Är platsen nära mynningen av en flod? 
Är platsen mer landsbygd eller en stadsmiljö? 
Är platsen särskilt väderutsatt eller skyddad mot starka strömmar eller vågor? 
Är platsen förorenad p.g.a. industrier mm? 
Är platsen påverkad av omfattande båtrörelser, t.ex. närhet till en kommersiell hamn? 
Vilka större organismer finns omkring rackplatsen, t.ex. fiskeplats, större mängder fåglar? 
Är platsen ett rekreationsområde? 

 

5. Tillgängliga analysmetoder Läs mer om analysmetoder, bildbehandlingsprogrammet ImageJ 

• Metod 1 
Gridanalys för att räkna organismer med hjälp av ImageJ.  

• Metod 2 
Hur man analyserar fotografier, Automatiserad beräkning av organismer.  

• Metod 3 
Hur analyserar man fotografier: Manuell räkning av organismer och beräkning av procentuell 
täckning med ImageJ 

• Metod 4 
Mätning av procentuell täckning med hjälp av ImageJ, automatiskt 

• Metod 5 
Mätning av procentuell täckning med hjälp av ImageJ, manuellt.  

• Beräkning av biodiversitet med hjälp av Maryland University Sea Grant Biodiversity Calculator. 
(kommer under hösten 2019 att ingå i VIRTUE) 
 

6. Presentation av resultat 
Resultaten kan publiceras på VIRTUEs webb eller manuellt kompletterat med diagram, grafer 
etcetera. 

 

 

https://www.virtue-s.eu/sv/svenskt-innehall/sea-water-parameters
https://www.virtue-s.eu/sv/svenskt-innehall/rakna-organismer-pa-virtue-skivor-mha-fotografier-och-bildbehandlingsprogram
https://www.mdseagrant.org/interactive_lessons/biofilm/

